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21.5.2018

Nr
2/2018
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2/16

Sammanträdestid Måndagen den 21 maj 2018, kl. 20.32 - 21.03

Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Björklund, Eva-Lott
Broända, Helena
Byggmästar, Liane
Byskata, Leo
Dahlvik, Sören
Dalvik, Sixten
Enroth, Carl-Johan
Forsberg, Anders
Granbacka, Andreas
Hagnäs, Tomas
Hagström, Elisabeth
Harju, Kari
Hongell, Susanne
Lassas, Tuula
Lindgren, Hans-Erik
Lindh, Mats
Ljungberg, Anders
Myllymäki, Tapani
Ranta, Anne-Mie
Salmela, Joel
Sandstedt, Per-Emil
Sandström, Hans
Skullbacka, Bengt-Johan
Svartsjö, Peter
Wistbacka, Inger
Åminne, Malin
Åstrand, Ulla-Maria

Ersättare:

Ågren, Rebecka f.Salmela

Ahlskog, Mats f. Granbacka

Sandvik, John-Erik f. Enroth

Wassborr, Ossian f. Lindh

Näse, Adam f. Åminne

Övriga närvarande:

Brännkärr, Malin kommundirektör

Bjon, Inger förvaltningschef

Paragrafer: 9-16 §.

Underskrifter: Ordförande:

Bengt-Johan Skullbacka

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 22 maj 2018

Elisabeth Hagström Tapani Myllymäki

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 24 maj 2018

Inger Bjon, förvaltningschef



KRONOBY KOMMUN
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSESIDA

Utfärdat
16.2.2018

Sida
2/17

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Torsdagen den 24 maj 2018
Kommungården

Ordförande

Bengt-Johan Skullbacka

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndagen den 21 maj 2018, kl. 19.00

Sammanträdesplats Kommungården
Mötet inleds med högtidlighållande av statsrådets beslut 22.5.1968
att Kronoby, Terjärv och Nedervetil kommuner från och med den 1
januari 1969 skall sammanslås till en Kronoby benämnd kommun.

Ärendets
nummer

Ärende

9 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
10 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
11 §. BUDGET 2018 Anslag för firande av veterandagen 2018
12 §. AVTAL Ändring av samarbetsavtal gällande Mellersta

Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
13 §. AVTAL Ändring av samarbetsavtal gällande miljöhälsovården

för kommunerna i Mellersta Österbotten
14 §. AVTAL Godkännande av nytt grundavtal för Keski-

Pohjanmaan koulutusyhtymä
15 §. NÄMNDER Pasi Ahlsved; anhållan om befrielse från

förtroendeuppdrag
16 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

24.5.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

9 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till fullmäktiges möte utfärdas i allmänhet av fullmäktiges ordförande eller om hen är
förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen skall anges om det är fråga om ett elektroniskt
sammanträde samt den webbadress och den plats där allmänheten kan följa sammanträdet.
Av kallelsen ska framgå om en del av ärendena kommer att behandlas vid ett slutet sam-
manträde. Kallelsen skrivs på svenska och finska och den ska skickas minst fyra dagar före
fullmäktiges sammanträde till varje ledamot och till dem som har rätt eller plikt att närvara.
Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på kommunens webbplats. Kallelsen
kan även sändas elektroniskt

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 16 maj 2018. Kal-
lelsen har per post tillställts samtliga ordinarie medlemmar av kommunfullmäktige i enlighet
med förvaltningsstadgan. Kallelsen finns tillgänglig för både ordinarie medlemmar och ersät-
tare i elektronisk form.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och kommunfullmäktige be-
slutfört.
_______________
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10 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att tillsammans justera protokollet i Kommungår-
den tisdagen den 22 maj 2018 kl. 15.00

BESLUT:

Kommunfullmäktige valde Elisabeth Hagström och Tapani Myllymäki att tillsammans
justera protokollet i Kommungården tisdagen den 22 maj 2018, kl. 15.00.
_______________
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Dnr: KST 39/2018

11 §. BUDGET 2018 Anslag för firande av veterandagen 2018

Kst 19.3.2018 § 56
Kanslisekreteraren:
Den nationella veterandagen firas för 32:a gången fredagen den 27 april 2018. Det centrala temat
denna gång handlar om att veteranernas arv ska överföras till följande generationer.

I ett cirkulär 20.2.2018 hoppas huvudkommittén för nationella veterandagen och Finlands Kommun-
förbund att kommunerna utöver veteranerna särskilt beaktar de unga i arrangemangen kring årets
firande. Sättet att fira veterandagen kan så småningom allt mer anta formen av en medborgarfest som
beaktar olika medborgargrupper, dock utan att förglömma varför vi egentligen firar den här dagen.

Det nationella huvudevenemanget ordnas i Helsingfors. Veteranfester har i vår kommun ordnats se-
dan 1989. Kommunfullmäktige har av sina dispositionsmedel beviljat anslag för firandet. De största
utgiftsposterna består av kostnader för busstransport, servering och annonsering.

Årets fest är för närvarande under planering, Björn Vikström håller festtalet.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige anvisar 2 000 € från sina dispositionsmedel för att fira veterandagen

2018.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.

_________
Kst 16.4.2018

Ärendet har inte behandlats i kommunfullmäktige, eftersom sammanträdet inhiberades på
grund av att det inte fanns andra ärenden.

T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen anvisar 2 000 € från egna dispositionsmedel för att fira veterandagen
2018, ifall att kommunfullmäktige inte beviljar medel retroaktivt på sitt nästa möte.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
Kfge 21.5.2018

BESLUT:

Kommunfullmäktige anvisade retroaktivt 2 000 € av sina dispositionsmedel för firan-
det av veterandagen 2018.
_______________
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Dnr: KST 53/2018

12 §. AVTAL Ändring av samarbetsavtal gällande Mellersta Österbottens och Jakob-
stadsområdets räddningsverk

Kst 16.4.2018 § 73:
Förvaltningschefen:

Nuvarande samarbetsavtal för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdet räddningsverk
är inte uppdaterad enligt nya Kommunallagen (410/2015). I 51 § beskrivs att en kommun kan
sköta en uppgift för en eller flera kommuners räkning så att kommunerna har ett gemensamt
organ som svarar för skötseln av uppgiften. Den kommun som sköter uppgiften kallas ansva-
rig kommun. Kommunerna kan komma överens om att en del av ledamöterna i det gemen-
samma organet utses av de andra kommunerna. Vid lagstadgat samarbete skall varje kom-
mun ha minst en ledamot som kommunen har utsett i organet.

I det tidigare samarbetsorganet har funnits elva (11) medlemmar men stadsfullmäktige i Kar-
leby stad har beslutit att ändra § 2 mom. 2 i samarbetsavtalet sålunda att nämnden har fem-
ton (15) medlemmar med vardera personlig ersättare. Det innebär att Karleby har fyra (4)
medlemmar, Jakobstads stad två (2) medlemmar, Kannus stad en (1) medlem och övriga
avtalskommuner varsin, d.v.s. åtta (8). Som nämndens ordförande fungerar en förtroende-
vald från Karleby.

Kommunfullmäktige i Karleby stad har för egen del 11.12.2017 godkänt ett nytt samarbetsav-
tal gällande det regionala räddningsväsendet, Bilaga 1/12 § av 21.5.2018. Kommunerna
inom samarbetsområdet borde godkänna förslaget till samarbetsavtal för att det skall kunna
undertecknas och träda i kraft. Karleby stad ber 21.3.2018 övriga kommuner att behandla
förändringen av samarbetsavtalet i sina beslutande organ.

T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att ändringen av samarbetsavtalet enligt Bilaga 1/12 av 21.5.2018 godkänns.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 21.5.2018

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt att godkänna ändringen av samarbetsavtalet i enlighet
med Bilaga 1/12 av 21.5.2018 men påpekar att värdkommunen bör kommunicera med
medlemskommunerna på båda språken i fortsättningen.
_______________
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Dnr: KST 54/2018

13 §. AVTAL Ändring av samarbetsavtal gällande miljöhälsovården för kommunerna i
Mellersta Österbotten

Kst 16.4.2018 § 74:
Förvaltningschefen:

Nuvarande samarbetsavtal för hur miljöhälsovården i Mellersta Österbotten är inte uppdate-
rad enligt nya Kommunallagen (410/2015). I 51 § beskrivs att en kommun kan sköta en upp-
gift för en eller flera kommuners räkning så att kommunerna har ett gemensamt organ som
svarar för skötseln av uppgiften. Den kommun som sköter uppgiften kallas ansvarig kom-
mun. Kommunerna kan komma överens om att en del av ledamöterna i det gemensamma
organet utses av de andra kommunerna. Vid lagstadgat samarbete skall varje kommun ha
minst en ledamot som kommunen har utsett i organet.

I den tidigare nämnden har funnits 9 medlemmar men stadsfullmäktige i Karleby stad har
11.12.2017 beslutit att ändra ordalydelsen i samarbetsavtalets punkt 3, mom. 2, Bilaga 1/13
§ av 21.5.2018 sålunda, att det lyder ungefär "Nämnden har 12 medlemmar. Parternas full-
mäktigen utser nämndens medlemmar enligt följande: Karleby stad fyra (4) medlemmar och
resten av avtalskommunerna varsin, d.v.s. åtta (8). Ersättarna deltar i möten när ordinarie
medlemmar är förhindrade". Till övriga delar ändras samarbetsavtalet inte. Som nämndens
ordförande fungerar en förtroendevald från Karleby. Karleby stad ber 21.3.2018 övriga kom-
muner att behandla förändringen av samarbetsavtalet i sina beslutande organ.

T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att ändringen av samarbetsavtalet för Mellersta Österbottens miljöhälsovård

godkänns enligt Bilaga 1/13 § av 21.5.2018.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 21.5.2018

BESLUT:

Kommunfullmäktige godkände ändringen av samarbetsavtalet för Mellersta Österbot-
tens miljöhälsovård enligt Bilaga 1/13 § av 21.5.2018 men påpekar att värdkommunen
bör kommunicera med medlemskommunerna på båda språken i fortsättningen.
_______________
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Dnr: KST 69/2018

14 §. AVTAL Godkännande av nytt grundavtal för Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Kst 9.5.2018 § 94
Förvaltningschefen:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä har vid sitt styrelsemöte 3.4.2018 behandlat en ändring
av sitt grundavtal, Bilaga 1/14 § av 21.5.2018, och beslutit sända den till medlemskommu-
nerna för utlåtande. Om svar anhålles senast 16.5.2018 men tilläggstid har getts till
22.5.2018. Grundavtalet har ändrats senast år 2009 och 2010.

Tanken med uppdateringen av grundavtalet är att det skall vara uppgjort i enlighet med
kommunallagen och moderna yrkesutbildningspriniciper och samtidigt motsvara nyheter
inom den förnyade organisationsstrukturen. Tanken är också att öka växelverkan med med-
lemskommunerna.

Grundavtalet kan ändras om minst 2/3 av medlemskommunerna stöder ändringsförslaget
och deras gemensamma invånarantal är minst hälften av alla medlemskommuners samman-
lagda invånarantal. Vid informations- och diskussionstillfället, som hölls 9.3.2018, kom inga
väsentliga förändringsförslag.

De mest centrala förändringarna i grundavtalet är:
- preciseringar enligt kommunallagen och kommunförbundets grundavtalsmall
- paragraf- och textordningsföljden har ordnats i en mera logisk följd
- gammal terminologi och stycken enligt den gamla organisationsstrukturen har tagits bort
- kapitlet om faktorer som gäller avtalsbaserade kommuner har tagits bort och faktorerna har

skrivits in i sitt sammanhang.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att grundavtalet enligt Bilaga 1/14 § av 21.5.2018 godkänns.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

Kfge 21.5.2018

BESLUT:

Kommunfullmäktige godkände grundavtalet för Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
enligt Bilaga 1/14 § av 21.5.2018.
_______________
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Dnr: KST 63/2018

15 §. NÄMNDER Pasi Ahlsved; anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag

Kst 7.5.2018 § 92:
Förvaltningschefen:

Pasi Ahlsved anhåller om befrielse från sina förtroendeuppdrag som medlem av bildnings-
och fritidsnämnden och som ordförande i finska skolsektionen. Som orsak uppger Ahlsved
personliga och hälsomässiga skäl, Bilaga 1/15 § av 21.5.2018.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige befriar Pasi Ahlsved från förtroendeuppdragen som medlem

av bildnings- och fritidsnämnden och som ordförande i finska skolsektionen,
att kommunfullmäktige utser en ny medlem till bildnings- och fritidsnämnden samt
att kommunfullmäktige utser en ny ordförande till finska skolsektionen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

Kfge 21.5.2018

BESLUT:

Kommunfullmäktige befriade Pasi Ahlsved från förtroendeuppdragen som medlem av
bildnings- och fritidsnämnden och som ordförande i finska skolsektionen.

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt Mona Ahlsved SFP till ny medlem i bildnings- och
fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt Adam Näse SFP till ny ersättare för Tomas Hag-
näs SFP i bildnings- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt Ulla-Maria Åstrand PRO till ny ordförande i finska
skolsektionen och Jaakko Kuru SFP till ny ordinarie medlem med Hans Sandström
SFP som ersättare.

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt Matias Torrkulla SFP till viceordförande i finska
skolsektionen.
_______________
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16 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Innan sammanträdet inleddes högtidlighölls statsrådets beslut 22.5.1968 att Kronoby, Terjärv
och Nedervetil kommuner från och med den 1 januari 1969 skall sammanslås till en Kronoby
benämnd kommun. Medlemmar från det första fullmäktige, tidigare fullmäktige- och styrelse-
ordföranden samt tidigare kommundirektörer deltog som inbjudna gäster.

Rebecka Ågren m.fl. inlämnade en motion om anskaffning av en defibrillator till idrottshallen,
Bilaga 1/16 § av 21.5.2018.

Eva-Lott Björklund m.fl. inlämnade en motion om kultur i vården; ett förslag om att fullmäkti-
gemedlemmarna och även ledningen avstår från sina arvoden och lägger summan på kultur i
vården, Bilaga 2/16 § av 21.5.2018.

BESLUT:

Kommunfullmäktige antecknade ärendena för kännedom och överstyrde motionerna
för beredning.
_______________
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BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunal-
besvär enligt 136 § kommunallagen inte anföras över beslutet

Paragrafer: 9-10 och 16

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Över beslut som fattats
med anledning av rättelseyrkan får kommunalbesvär anföras endast av den som framställt
rättelseyrkande. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet får kommunalbe-
svär anföras av såväl part som kommunmedlem.

Besvärsmyndighet, adress och postadress Vasa förvaltningsdomstol
Besvär kan även inlämnas elektroniskt PB 204, Korsholmsesplanaden 43

65101 VASA
Fax: 02956 42 760
e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Besvärstid
Kommunalbesvär, paragrafer: 11-15 30 dagar

Besvärstiden räknas från delfåendet av beslutet. Protokollet är framlagt till påseende 24 maj
2018.
Förvaltningsbesvär, paragrafer dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress, paragrafer dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärshandlingarna till Vasa förvaltnings-
domstol skall inlämnas senast kl. 16.15 den dag besvärstiden går ut.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parten fått del av beslutet.
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Besvärsskrift

Besvär skall anföras skriftligt i besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten skall
anges

- ändringssökandens namn, yrke och boningsort och postadress
- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt
- de grunder på vilka ändring yrkas

Om någon annan person har uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn
och hemkommun för denna person. I besvärsskriften skall vidare uppges den postadress och
det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften.

Till besvärsskriften skall fogas
- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär
- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärsti-

den har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa

inte redan tidigare har tillställts myndigheterna.

Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 §).

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista
dagen före utgången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självstän-
dighetsdag, första maj, jul- eller midsommardagen eller helgfri lördag får besvärshandlingar-
na inlämnas första vardagen därefter.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsända-
rens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram un-
der besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.


